‘Vrienden op de Fiets’ 20 jaar actief
“Gastvrij overnachten voor een vriendenprijs”
Het begon in 1984 met een paar adressen in Gelderland. Nu is er een
netwerk van 2500 locaties in het hele land waar ‘vakantiegangers op
spierkracht’ voor een vriendenprijs kunnen overnachten. Zo’n 40.000
mensen zijn lid van de Stichting Vrienden op de Fiets. Een groot deel
daarvan maakt jaarlijks gebruik van het idee van oud-onderwijzer Nel de
Blécourt (nu 72). Het concept werd een succes dankzij het principe
‘vrijheid blijheid’.
“Er bleek een markt voor te zijn”, vertelt haar dochter Jantina Wisse in
Houten, “steeds meer mensen kozen voor een fietsvakantie, maar er
waren te weinig plekken waar je betrekkelijk goedkoop kon overnachten.
Mijn moeder begon adressen te verzamelen van gastgezinnen in de buurt
van haar woonplaats. En wonder boven wonder is het aangeslagen: het
adressenbestand breidt zich nog steeds uit. Het adres hoeft niet luxe te
zijn, maar wel schoon en fris, en natuurlijk gastvrij. Mensen vinden iets
terug van hun eigen huiselijkheid. En het aardige is ook dat sommige
mensen elk jaar teruggaan naar hetzelfde adres, soms ontstaan er
vriendschappen door.” Jantina nam samen met haar zus Marianne
Bijleveld een paar jaar geleden de administratie over. De groei van het
ledenbestand maakte het noodzakelijk de taken te verdelen.
Eerstgenoemde houdt zich in hoofdzaak bezig met de donateurs, de
tweede met het up-to-date houden van de gastadressen.
“Voor het merendeel zijn het nog steeds fietsers, maar er komen steeds
meer wandelaars bij en incidenteel ook iemand op skeelers of schaatsen.
Eigenlijk mag je niet met de auto aankomen bij een gastgezin of je zou
het in overleg moeten gebruiken als startadres voor een langere fiets- of
wandeltocht. Verder zoeken we de laatste tijd samenwerking met andere
organisaties zoals de Fietsersbond. Dan snijdt het mes aan twee kanten.”
Gezelligheid
Voor logies met ontbijt betaalt men 15 euro per persoon per nacht (excl.
toeristenbelasting). De gastadressen - in veel gevallen ouders van wie de
kinderen de deur uit zijn en daardoor kamers over hebben - krijgen geen
controle vooraf. Ze doen het niet uit economische motieven, maar veelal
om de gezelligheid. Het grote voordeel voor hen is dat ze nee kunnen
verkopen als het hen een keer niet uitkomt. Sommigen hebben maar een
paar bezoekers per jaar, anderen zitten al gauw volgeboekt in het
hoogseizoen als ze in de buurt van een aantrekkelijke route zitten. Pas na
klachten volgt er een bezoek en kan men uit de lijst geschrapt worden. De
veranderingen daarin komen meer door vergrijzing of andere persoonlijke
omstandigheden.
“We krijgen over het algemeen weinig klachten, soms dat het niet schoon
genoeg is. Het verloop is zo’n honderd adressen per jaar. Maar gelukkig

komen er elk jaar weer meer bij. Er is zelfs een groepje dat al vanaf het
begin als gastgezin fungeert. Pas was er een donateur die opzegde, omdat
zijn fiets was gestolen. Dat vond ik wel triest.”
Buitenland
Hoewel de adressen goed verspreid over het hele land te vinden zijn, zijn
er een paar gebieden waar een onderbezetting is. Dat geldt bijvoorbeeld
voor het Land van Heusden en Altena, andere delen van Brabant en de
Flevopolders.
Jantina, die er een dagtaak aan heeft om de ledenadministratie
professioneel op orde te houden, ten slotte: “Het komt voor dat
gastgezinnen naar het buitenland verhuizen en ook daar kamers
aanbieden. Voor het boekje wordt het te veel om de hele kaart van
Europa op te nemen. Daarvoor biedt de website een uitstekende
mogelijkheid om de buitenlandse adressen op te nemen.”
Ieder jaar geeft Vrienden op de Fiets een nieuw boekje uit met het
volledige overzicht van beschikbare logeeradressen. In het boekje staan
louter particuliere gastadressen. Het aantal slaapplaatsen per adres
varieert van 2 tot 7, verdeeld over een of meer slaapkamers. Per adres is
het beschikbare aantal bedden per kamer vermeld. Verder zijn eventuele
bijzonderheden opgenomen, zoals: logeergelegenheid in een afzonderlijk
huisgedeelte of gastenverblijf of logeergelegenheid in een (woon)boerderij (daarvan alleen al zo’n 200 adressen). Ook staat er bij of er een
eigen kookgelegenheid is of dat er een kinderbed beschikbaar is. Verder
van belang: of roken al dan niet toegestaan. Inmiddels is er ook een
website: www.vriendenopdefiets.nl, waar men zich kan aanmelden en
andere info vindt. Op termijn zullen daar ook meer buitenlandse adressen
komen.
(In kader)
Gratis kaart voor nieuwe donateurs
Om gebruik te kunnen maken van de logeeradressen van Vrienden op de
Fiets dient men er donateur van te zijn. Wie ergens wil overnachten, dient
vooraf telefonisch te reserveren. Donateurs ontvangen gratis het
adressenboekje en een donateurskaart. Bij aankomst kan gevraagd
worden die te laten zien.
Vanwege het 20-jarig jubileum ontvangen de donateurs als extraatje een
kaart van Nederland (schaal 1:300.000) waarop de gastadressen zijn
aangegeven en de Landelijke Fietsroutes (LF). Op de kaart staat ook
informatie over de Lange Afstand Wandelpaden (LAW). De jaardonatie
bedraagt minimaal 6,50 euro. Daarvoor krijgt men een boekje met de
adressen. Voor meer info of aanmelding van zowel gastadressen als
donateurs: 030-267 90 70 of 040-284 04 83.

